
 

Auruti
Daily Collection

 
9 l ja 900 W

käsitsi seatav taimer

Aroomisõel, supi/riisi nõu

Plast, must

 

HD9126/00
Aurutatud toidu puhas maitse
aroomisõela abil

Aurutage ideaalsete seadetega iga toidu jaoks.

Tervislik viis valmistada maitsvaid toite

Aroomisõel lisab rohkem maitset hõrkude maitsetaimede ja -ainetega

Tervislikul aurutamisel jäävad toitained toidu sisse.

Toidu seadistustega taimer kala, köögiviljade, riisi jms jaoks

Valmistage toit hõlpsalt ühekorraga

3 korvi mitme koostisaine korraga aurutamiseks

Maht 9 l ja eemaldatav põhi

Munarest

Eriti suur aurutusnõu supi, hautise, riisi jms valmistamiseks

Nutikas ja mugav käsitsemine

Tilkumisvastane kaas

Osad on nõudepesumasinas pestavad

Hõlbus vee lisamine

Üksteise otsa laotavad korvid hoiustamise lihtsustamiseks



Auruti HD9126/00

Esiletõstetud tooted

Aroomisõel

Philipsi auruti ainulaadne aroomisõel

parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu

lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi

rohkem maitset. Pange oma

meelismaitsetaimed ja -ained aroomisõela ja

jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus

vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud

aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja

panevad oma hõnguga suu vett jooksma.

Tervislik aurutamine

Tervislikul aurutamisel jäävad toitained toidu

sisse.

Toidu seadistustega taimer

Toidu seadistustega taimer kala, köögiviljade,

riisi jms jaoks

3 korvi

3 korvi erinevate koostisainete üheaegseks

aurutamiseks.

Maht 9 l

Maht 9 l ja eemaldatav põhi

Munarest

Ühte korvi mahub 6 muna.

Aurutusnõu

Eriti suur aurutusnõu supi, hautise, riisi jms

valmistamiseks

Tilkumisvastane kaas

Tilkumisvastane kaas

Masinpestavad osad

Osad on nõudepesumasinas pestavad

Hõlbus vee lisamine

Paaki on auruti kasutamise ajal hõlbus vett

lisada

Üksteise otsa laotatavad korvid

Üksteise otsa laotavad korvid hoiustamise

lihtsustamiseks

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



Auruti HD9126/00

Spetsifikatsioon

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Materjal: Plast

Värvus(-ed): Must

Komplektisolevad tarvikud

Munarest

Riisi-/supi-/toidunõu

Üldine spetsifikatsioon

Libisemiskindel jalg

„Toide sees” märgutuli

Jahedad käepidemed

Veetaseme näidik

Aluste arv: 3 tk

Ülekuumenemise ja kuivaltkeemise kaitse

Juhtmehoidik

Tehnilised andmed

Võimsus: 900 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Juhtme pikkus: 80 cm

Maht (maks.): 2,6 + 2,9 + 4,1 l

Veenõu maht: 1 l
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